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ΔΡΑΣΗ ΚΑ131  

ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε Φορείς/Ιδρύματα που 

είναι επιλέξιμοι/μα, όπως προσδιορίζονται πιο κάτω, στις ακόλουθες Χώρες: 

Α. Χώρες του Προγράμματος  - Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 

Κάτω Χώρες (Ολλανδία), Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα. 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική 

Δημοκρατία,  Φινλανδία  

Β. Χώρες εκτός ΕΕ συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 

Στην περίπτωση της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός υποδοχής 

μπορεί να είναι:  

 οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά 

εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και 

της καινοτομίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:  

δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών επιχειρήσεων) / δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

/ πρεσβείες ή προξενικά γραφεία της Χώρας Προγράμματος του ιδρύματος αποστολής /   

κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 

των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων / ερευνητικό ινστιτούτο / ίδρυμα / 

σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική 

έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·  

 μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·  

 φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής 

συμβουλευτικής και ενημέρωσης·  

 ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα  

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 

 

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής όσον αφορά 
την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση: 

 θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el)  

 οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί 

Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή 

χρηματοδότηση). 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el

